
No final de 2012, o Sr. Frederico, dono das Cerâmicas Bandeira e Capelli fundou o projeto 

“Sonho de Criança”. O projeto foi criado com o objetivo de promover lazer para as crianças 

da comunidade, e afastá-los da violência das ruas. Hoje, há uma escola de futebol nas 

Cerâmicas, gerenciada pelo técnico, Ronaldo Santos. A escola funciona todos os dias e a 

condição para que as crianças possam fazer parte da equipe é que elas estejam 

matriculadas em instituições educativas. Segundo o Sr. Santos “passar uma tarde com eles 

é uma alegria, saber que eles estão longe da violência da rua é muito gratificante para nós”. 

 

Informações Técnicas 

ESSE PROJETO REDUZIRÁ 

391.736 tCO²e 

NO PERÍODO DE 10 ANOS 

Localização 

Capela/ AL, Brasil 

 

Tipo de projeto 

Biomassa Renovável 

 

Ecossistema 

Caatinga 

 

Status do Projeto 

Verificado (3º Monitoramento) 

 

Validador 

Bureau Veritas 

 

Vídeo 

 

Registro 

Markit™ Enviromental 

 

Standards 

VCS + SOCIALCARBON® 

Benefícios Sociais 
• Educação: Programa de alfabetização na Cerâmica - aulas de 

educação básica aos funcionários. 

• Lazer: Eventos culturais e esportivos para os funcionários. 

• Construção e reforma de moradias para os colaboradores. 

• Suporte aos colaboradores: Oferecem escola de futebol para os 

filhos dos funcionários todos os dias. Também fornece 

assistência médica e dentária aos colaboradores. 

• Redução do consumo de cerca de 40.000 m³/ano de lenha nativa. 

• Criação de RPPN (Reserva particular de Patrimônio Natural) nas 

Cerâmicas para reinserção de ave ameaçada de extinção. 

• Pesquisas científicas: Parcerias com universidades locais para 

desenvolvimento de estudos científicos sobre biomassa. 

• Reflorestamento de áreas degradadas com espécies nativas, como 

Ipê Amarelo e Cedro. 

Benefícios Ambientais 

• Qualificação profissional: Investimento em treinamentos aos 

trabalhadores com foco em novas práticas, processos e tecnologias 

mais sustentáveis. 

• Maior competitividade no mercado: Investimento em novas 

tecnologias para melhoria da qualidade dos produtos. 

• Implantação de novo forno mais eficiente. 

• Modernização: Renovação das instalações da fábrica. 

Benefícios Econômicos 

Bandeira e Capelli são duas Cerâmicas localizadas na cidade de Capela em Alagoas. Juntas, somam 220 

funcionários para produzir tijolos, telhas e produtos estruturais cerâmicos. Visando trazer práticas mais 

sustentáveis para o mercado da construção civil local, o Sr. Frederico deixou de lado a prática comum de 

usar lenha nativa como energia para os fornos, e optou por biomassa renovável como bambu, casca de 

coco, poda de caju, algaroba, serragem, capim elefante e lenha de manejo sustentável. Com seu 

pioneirismo, Sr. Frederico reduziu as emissões de GEEs, e hoje faz parte do mercado internacional de 

carbono. Além disso, com a renda dos créditos, a cerâmica investe na valorização dos funcionários e em 

benefícios para a comunidade do entorno. 
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